
 
 
 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 липня 2021 року                             м. Біла Церква                                                № 497 
 
Про заходи щодо підготовки та організованого 

початку 2021/2022 навчального року в 

Білоцерківській міській територіальній громаді 
 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 12 липня 2021 року № 487, відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про 

культуру», «Про охорону дитинства», Указів Президента України від 30 вересня 2019 року 

№ 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», від 25 травня 2020 року 

№ 195 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища 

у новій українській школі», від 03 грудня 2019 року № 875 «Про підвищення ефективності 

заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 (зі 

змінами), Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами), розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 

2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Положення про 

мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09 серпня 2018 

року № 686, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06 липня 
2021 року № 410 «Про заходи з підготовки до організованого початку 2021/2022 навчального 

року в Київській області», та з метою забезпечення організованого початку 2021/2022 
навчального року, створення належних і безпечних умов для учасників освітнього процесу, 
виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 
1. Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2021/2022 

навчального року в Білоцерківській міській територіальній громаді (далі – заходи), що 

додаються. 
2. Виконавчим органам Білоцерківської міської ради відповідно до розподілених 

обов’язків та своїх повноважень забезпечити безумовне виконання зазначених заходів із 

дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), інших нормативних актів, 

прийнятих з метою подолання наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, та з 

урахуванням рішень Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій; 
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3. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради надавати Департаменту 

освіти і науки Київської обласної державної адміністрації інформацію про хід виконання 

заходів до 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 01 листопада 2021 року. 
4. Визнати рішення виконавчого комітету міської ради від 23 червня 2020 року №332  

«Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2020/2021 навчального року в 

м. Білій Церкві»  (зі змінами) таким, що втратило чинність. 
5. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 
 
 

В.о. міського голови                                                                           Дмитро КИРИШУН 
 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету  
міської ради  
від 27. 07. 2021 року № 497 

 
ЗАХОДИ 

щодо підготовки  та організованого початку  
2021/2022 навчального року в Білоцерківській міській територіальній громаді 

 
1. Забезпечити підготовку закладів освіти комунальної власності Білоцерківської 

міської територіальної громади до 2021/2022 навчального року відповідно до Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 року № 988-р, зокрема продовжити роботу над створенням 

сучасного освітнього середовища в закладах освіти, а саме: 
1.1. продовжити роботу щодо створення нового освітнього середовища в закладах 

освіти громади відповідно до Концепції  «Нова українська школа»; 
1.2. забезпечити підготовку приміщень початкових класів закладів освіти громади 

до реалізації Концепції  «Нова українська школа»; 
1.3. ужити дієвих заходів для організації навчання учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти громади в першу зміну; 
1.4. ужити заходів щодо проведення ремонтних робіт, закупівлі необхідного 

обладнання, меблів, комп’ютерної техніки та дидактичних матеріалів для забезпечення 

навчання здобувачів освіти початкової школи відповідно до Концепції «Нова українська 

школа»; 
1.5. продовжити роботу з удосконалення мережі закладів освіти комунальної 

власності Білоцерківської міської територіальної громади (далі – громада) та її оптимізації, 

приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»; 
1.6. розширити мережу закладів загальної середньої освіти з профільним 

вивченням предметів природничо-математичного циклу й іноземної філології та забезпечити 

їх якісне функціонування; 
1.7. розширити мережу закладів освіти з інклюзивним навчанням та вихованням; 
1.8. розширити (у разі потреби) мережу класів (груп) з інклюзивним навчанням та 

вихованням у закладах освіти; 
1.9. забезпечити збереження та розширення мережі закладів позашкільної освіти 

громади; 
1.10. забезпечити охоплення дітей різними напрямами позашкільної освіти, зокрема 

дітей з особливими потребами; 
1.11.  створити умови для належного функціонування інклюзивно-ресурсних центрів 

та укомплектувати їх штати відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545. 
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 
Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради.     

   Протягом року. 
      

2. Продовжити роботу з питань організації інклюзивного навчання та виховання 

дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти громади, створення ресурсних і 

сенсорних кімнат, медіатек тощо.  
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. 
 Протягом року. 
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3. На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту» забезпечити організацію гарячого харчування здобувачів 

освіти в кожному закладі освіти комунальної власності громади та першочергове охоплення 

безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій. Розмістити на офіційному вебсайті 

управління освіти і науки міської ради інформацію про організацію харчування, перелік 

дітей пільгових категорій, яким надається право на безкоштовне харчування в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти. 
                                                             Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

               До 10 вересня 2021 року. 
 

4. Ужити заходів щодо повного охоплення дітей старшого дошкільного віку 

організованими формами дошкільної освіти. 
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

             До 01 вересня 2021 року. 
 

5. Передбачити кошти на підвезення учнів, вихованців до місць проведення 

учнівських олімпіад, конкурсів, змагань тощо та з населених пунктів сільської місцевості 

громади до закладів загальної середньої освіти міста й у зворотному напрямку. 
Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

                                                  Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 
                                                             Протягом року. 

 
6. Провести організований набір учнів до 1-х та добір на вільні місця учнів 2-11 

класів, забезпечити ефективне комплектування  класів у закладах загальної середньої освіти 
відповідно до чинного законодавства України. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 
                       керівники закладів загальної середньої освіти. 

                                                                 До 31 серпня 2021 року. 
 

7. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 року 

за № 564/32016, ужити відповідних заходів для повного охоплення дітей і молоді шкільного 

віку різними формами навчання.             
       Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Центр надання адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, 
                        керівники закладів освіти. 

                                                 Протягом року. 
 

8. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, 

здобувачами освіти закладів освіти громади відповідно  до чинного законодавства України.  
Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 

                                                    Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 
                                                           До  30 серпня 2021 року. 

 
9. Забезпечити медичний супровід учасників освітнього процесу закладів 

комунальної власності громади.  
Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 
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                                                       Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

керівники закладів освіти. 
                                                                                                                Протягом року. 

 
10. Ужити організаційних заходів для забезпечення закладів освіти педагогічними 

кадрами та створення належних умов для їхньої педагогічної діяльності та професійного 

розвитку, проходження курсів підвищення кваліфікації тощо; сприяти реалізації завдань 

регіональних програм щодо соціального захисту педагогів. 
                                                  Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

                                                             Протягом року. 
 

11. Ужити заходів щодо створення для учасників освітнього процесу безпечних 

умов праці та навчання, забезпечити контроль за виконанням вимог пожежної безпеки в  

закладах та протипожежних заходів, викладених у приписах органів державного нагляду та 

контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також із дотриманням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами), інших нормативних актів, прийнятих з метою подолання 

наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
                                                  Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 
Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

                        керівники закладів освіти. 
            До 25 серпня 2021 року. 

 
12. Забезпечити в повному обсязі реалізацію варіативного складника навчальних 

планів закладів загальної середньої освіти комунальної власності громади на 2021/2022 
навчальний рік.  

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 
                                                                                                             До 05 вересня 2021року. 
                                                                          

13. Організувати своєчасне отримання від Департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації підручників і навчальних посібників та передачу їх 

закладам освіти. 
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

                                                                 Протягом року. 
 

14. Здійснити комплексні роботи з підготовки приміщень і будівель закладів та 

установ громади до початку 2021/2022 навчального року та оформити відповідні акти. 
                                 Управління  капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради,  
Управління молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 
                                                   керівники закладів, установ. 

                                                                 До 31 серпня 2021 року. 
 

15. Продовжити роботу щодо приведення у відповідність до стандартів 
будівельних правил і норм елементів архітектурної доступності приміщень закладів та 

установ для дітей з особливими потребами. 
Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 
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Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради,  
Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 
                       керівники закладів, установ. 

                                                              Протягом року. 
 

16. Провести комплекс заходів з підготовки закладів та установ до роботи в 

осінньо-зимовий період та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону.                                                        
                Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 
Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

                                                              керівники закладів, установ. 
            До  21 вересня 2021 року. 

 
17. Забезпечити згідно з договорами своєчасне проведення розрахунків за 

спожиті енергоносії, не допускати заборгованості з їх оплати. 
                                                  Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

                                                  Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 
Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 
Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради. 

                                                             Протягом року. 
 

18. Провести підготовку енергогосподарств та енергетичного обладнання закладів 
й установ громади відповідно до вимог Державної інспекції з енергетичного нагляду за 

режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року з урахуванням Правил технічної експлу-
атації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 14.02.2007 №71. Забезпечити дотримання правил пожежної та електробезпеки, 

виконання приписів підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України. 
Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, 
Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

                                               Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради,  
керівники закладів, установ. 

             До  31 серпня 2021 року 
 

19. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках закладів освіти 
комунальної власності громади, оновлення технологічного обладнання та посуду. 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 
                                                  Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

                                                             Протягом року. 
 

20. Забезпечити фінансування закладів освіти відповідно до Порядку умов надання 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6, а саме: 
20.1. забезпечити дотримання частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу 

України щодо врахування під час затвердження змін до відповідних бюджетів у 

першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 

відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної 

заробітної плати; 
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20.2. не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам закладів освіти; ужити в разі такої заборгованості комплекс заходів для її 

погашення, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед 

загального фонду міського бюджету. 
Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

                                                  Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 
                                                             Протягом року. 

 
21. Забезпечити щомісячну доплату за рахунок загальних асигнувань, виділених на 

галузь, у розмірі: 
21.1. 30% посадового окладу керівникам комунальних закладів загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центру професійного 

розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсних центрів, навчально-методичного 

центру психологічної служби, головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління 

освіти і науки; 
21.2. 20% посадового окладу заступникам керівників закладів загальної середньої та  

позашкільної освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл; заступнику головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії управління освіти і науки; консультантам центру професійного 

розвитку педагогічних працівників, методистам навчально-методичного центру 

психологічної служби, закладів дошкільної і позашкільної освіти, інструкторам-методистам 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 
     Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. 
                                  З 01 вересня 2021 року, протягом 2021/2022 навчального року. 

 
22. Забезпечити використання коштів субвенцій, виділених із державного бюджету 

місцевим бюджетам відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України Порядків та 

умов надання у 2021 році цих субвенцій, та виділення з міського бюджету необхідного 

обсягу коштів на співфінансування виконання заходів, передбачених зазначеними 

субвенціями.  
                                                                Управління фінансів Білоцерківської міської ради, 

                                                  Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 
                                                             До 31 грудня 2021 року. 

 
23. Провести серпневі зустрічі педагогічних працівників, під час яких обговорити 

актуальні проблеми діяльності закладів освіти в новому 2021/2022 навчальному році з 

дотриманням протиепідемічних заходів. Залучити до участі керівників органів місцевого 

самоврядування, наукових установ, підприємств та організацій. 
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 
                                                     До 31 серпня 2021 року. 

 
24. Організувати урочисте проведення Дня знань у закладах освіти всіх форм і 

типів власності з дотриманням протиепідемічних заходів та за умови зняття карантинних 

обмежень на масові зібрання.  
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради,  

          керівники закладів освіти. 
                                                     01 вересня 2021 року. 

 
 
Керуючий справами виконавчого                                                         
комітету міської ради                                                                                         Анна ОЛІЙНИК 
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